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Betreft: Verzoekschrift 0155/2013, ingediend door Clive Bates (Britse nationaliteit), over 
opheffing van het verbod op snus (mondtabak) buiten Zweden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voert aan dat de verkoop van tabak voor oraal gebruik (snus) buiten Zweden bij 
Richtlijn 92/41/EEG inzake de etikettering van tabaksproducten verboden is, ondanks het feit 
dat dit product een gunstig effect heeft op de gezondheid van de gebruikers ervan. Het wordt 
gebruikt door mensen die vastbesloten zijn om te stoppen met roken en die snus gebruiken als 
vervanging van de sigaret. Indiener beweert dat met het Commissievoorstel tot herziening van 
de tabaksproductenrichtlijn het verbod op basis van een onjuiste, vertekende en misleidende 
weergave van de volksgezondheidsvoordelen zal worden voortgezet. Hij verzoekt het 
Europees Parlement in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 januari 2014

Het verbod op tabak voor oraal gebruik (snus) binnen de EU is in 1992 ingevoerd om een 
goed functioneren van de interne markt te verzekeren en tegelijkertijd een hoog niveau van 
gezondheidsbescherming te handhaven. Op dat moment hadden al drie lidstaten snus 
verboden. Doel van het verbod op snus in 1992 was de uitbreiding tegen te gaan van de 
consumptie van een product dat schadelijk is voor de gezondheid, nieuw was voor markten 
van lidstaten en vooral voor jongeren aantrekkelijk werd geacht. Het verbod op tabak voor



PE528.182v01-00 2/2 CM\1018342NL.doc

NL

oraal gebruik is overgenomen door artikel 8 van Richtlijn 2001/37/EG.

Het verbod op tabak voor oraal gebruik is goedgekeurd door het Europees Hof van Justitie in 
zijn arrest van 14 december 2004 (zaak C-210/03). Het Hof bevestigde dat het verbod 
evenredig was met het doel van gezondheidsbescherming. In zijn arrest refereerde het Hof aan 
de wetenschappelijke informatie waarover de EU-wetgever beschikte toen de richtlijn werd 
vastgesteld.

De schadelijke gevolgen van tabak voor oraal gebruik (snus) en andere rookloze 
tabaksproducten voor de gezondheid zijn op 6 februari 2008 bevestigd door het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG)1. Het WCNG 
concludeerde dat alle rookloze tabaksproducten kankerverwekkende stoffen bevatten, zij het 
in verschillende mate, en gepaard gaan met een aantal schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid. Het concludeerde voorts dat rookloze tabak in al zijn vormen kanker kan 
veroorzaken, het risico op overlijden na een hartinfarct doet toenemen en verslavend is.

De Commissie is zich ervan bewust dat het gehalte aan kankerverwekkende substanties in 
snus de laatste twee decennia verlaagd is. Dat betekent dat de schadelijke gezondheidseffecten 
van snus kunnen verschillen van die van andere traditionele rookloze of gerookte 
tabaksproducten. Dat betekent evenwel niet dat snus een veilig of onschadelijk product is. 
Bovendien kunnen snus en andere rookloze tabaksproducten jongeren en niet-gebruikers tot 
nicotinegebruik aanzetten en kunnen ze beleid om mensen te doen stoppen met roken, 
ondermijnen omdat deze producten gebruikt kunnen worden op openbare plaatsen waar roken 
verboden is. Daarom moet de uitbreiding van deze producten buiten de traditionele markten 
en gebruikswijzen worden tegengegaan.

Conclusie

Het Commissievoorstel tot herziening van de tabaksproductenrichtlijn is in de loop van 2013 
door de wetgevers (het Europees Parlement en de Raad) besproken en in december 2013 is 
een akkoord in eerste lezing bereikt. Dit akkoord, dat inhoudt dat snus verboden blijft, zal in 
het voorjaar van 2014 door het Europees Parlement en de Raad worden geformaliseerd. De 
nieuwe EU-richtlijn zou in de eerste helft van 2014 in werking moeten treden.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


